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1.- SARRERA: 

 

2007ko martxoaren 23an, BOEn gizon eta emakumeen berdintasun eraginkorrerako 

martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa argitaratu zen, horren helburua, 1. artikuluan 

adierazten den moduan, gizon eta emakumeen arteko tratu- eta aukera-berdintasun 

eskubidea eraginkor egitea da, eta bereziki, emakumearen diskriminazioa albo batera 

utziz, bizitzako edozein alorretako egoera edo baldintza edozein izanda ere, eta batez 

ere, alor politikoan, zibilean, lan arlokoan, sozialean eta kulturalean. Hori horrela, 

Legearen IV. Titulua aukera-berdintasunean lan egiteko eskubidean oinarritzen da, eta 

zehazki, IV. Tituluan, III. kapituluan, gizon eta emakumeen arteko lan-diskriminazio oro 

saihestera zuzendutako neurri gisa 250 langile baino gehiagoko enpresetan 

berdintasun-plan bat egiteko derrigortasuna biltzen da. 

Ildo horretatik, CAFek, 2010. urtean, I. Berdintasun Plana egin zuen eta 2012. urtean 

II. Berdintasun Plana Beasaingo lantegirako. Hala eta guztiz ere, CAFek, bere Enpresa 

Hitzarmenean, 2006. urtetik, bizitza laborala eta familiarra bateratzeari eta aukera-

berdintasunari buruzko puntu espezifikoa biltzen du. Horrez gain, amatasunari eta 

aitatasunari buruzko beste bat ere biltzen du. Puntu horietan, emakumeak txertatzeko 

konpromisoak, berdintasunari dagokionez hartu beharreko neurriei buruzko plan 

zehatzak, amatasun-baimenetako hobekuntzak eta abar adostu dira.    

Hori dela eta, CAF berdintasun alorrean egiten ari den lana ez dago kapitulu honen 

hasieran aipatutako lege-aginduak soilik bultzatuta; izan ere, emakume eta 

gizonezkoen arteko aukera-berdintasuna oinarrizkoa da Enpresaren giza kapitala 

hobetzeko. 

III. Berdintasun Plan hau Enpresa Zuzendaritzaren ordezkaritzak eta Enpresa 

Batzordearen ordezkaritzak adostu du 2017ko uztailaren 10ean; akordioa dokumentu 

honetan bertan zigilatu eta sinatu da. 

 

 

 

Enpresa   Enpresa Batzordea 

 

 

 

 

 

 



      PLAN DE IGUALDAD CAF BEASAIN                                                                                                               
 

 

5 

2.- SARRERA: 

Dokumentu honek Beasaingo CAFeko lan-zentroko III. Berdintasun Plana biltzen du 

2015-2017 urteetarako. Horren aurretik, Beasaingo aukera-berdintasunen inguruko 

egoeraren diagnostikoa prestatu zuten 2014ko abenduaren 31ko data oinarritzat 

hartuta. 

Dokumentu honek, lehen zatian, ikuspegi orokorra biltzen du eta, bertan, Enpresak 

egin izan duen berdintasun arloko lanaren inguruko sarrera, Planaren aurretik 

egindako diagnostikoaren inguruko aurretiazko azalpenak, Planaren helburu orokorrak 

eta haren aplikazio-esparrua daude zehaztuta.   

Ondoren, modu zehatzagoan, jarduera-eremuak eta berdintasun arloan egin beharreko 

aurrerapen-lanerako adostutako ekintzak eta helburuak daude landuta.  

Jarraian, Planaren inguruko jarraipena eta ebaluazioa, Berdintasun Batzordearen 

funtzioak, funtzionamendua eta Berdintasun Plan honen inguruan zabalduko dugun 

informazioa, funtzionamendua eta hedapena ageri dira.  

Azkenik, Berdintasun Plan horren eranskin gisa, sexu-jazarpena edo sexuaren 

ondoriozko jazarpena gertatuz gero aplikatu beharreko Jarduera Protokoloa atxiki 

dugu. Izan ere, protokolo horrek aldaketa txikiren bat izan du I. Berdintasun Planean. 

 

2.1.- Berdintasun Batzordea: 

Berdintasun Batzordea lagun hauek osatzen dute Berdintasun Plan hau sinatu duten 

datan: 

 

Enpresako ordezkaritza 

Jon De la Puente 

Adrian Merino 

Igor Arrondo 

 

Enpresa Batzordeko ordezkaritza: 

LAB- Urko Jauregi Urruxulegi / Eider Oiarbide Errazkin 

ELA- Desirée Gabilondo / Manolo Merino  

CCOO- Enrique Torquemada  

ESK- Ricardo Gómez Álvarez  
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2.2.- Kontzeptuen deskribapena 

- Ekintza positiboa: talde jakin bati zuzenduta dauden neurriak dira eta, horien 

helburua diskriminazioa desagerraraztea eta prebenitzea, edo lehendik dauden 

jarreretatik, portaeretatik eta egituretatik eratorritako desabantailak konpentsatzea da.  

 
- Sexu-jazarpena: Zigor Kodean ezarritakoari kalterik eragin gabe, sexu-jazarpena 

izango da pertsona baten duintasunari eraso egitea helburu duen edo erasoa sortzen 

duen sexu izaerako edozein portaera (hitzezkoa edo fisikoa), eta batez ere ingurune 

beldurgarrian, iraingarrian edo umiliagarrian gertatzen bada. 

 
- Sexuaren ondorioz jasandako jazarpena: pertsona baten sexuaren edo orientazio 

sexualaren arabera egindako edozein portaera, hark haren duintasunari eraso egitea 

eta ingurune beldurgarria, iraingarria edo umiliagarria sortzea helburu badu edo eragin 

hori badu. 

 
- Sexuaren arabera banandutako datuak: sexuaren araberako estatistikako datuak 

eta informazioa biltzea eta banakatzea. Horri esker, azterketa konparatiboa egin 

daiteke. Azterketa horrek genero mailako espezifikotasunak kontuan hartzen ditu. 

 
- Zuzeneko diskriminazioa: sexuaren arabera, alderagarria den beste egoera batean 

baino tratu okerragoa izan duen, izan dezakeen edo gaur egun duen pertsona batek 

bizi duen egoera. 

 
- Zeharkako diskriminazioa: itxuraz neutroa den antolamendu, irizpide edo 

jardunbide baten ondorioz, sexu jakin bateko pertsonak bestearekiko desabantaila-

egoera jakinean jartzen dituen testuingurua da, Legean aurrez ikusitako salbuespenak 

kontuan hartuta.« 

 
- Berdintasuna gizon eta emakumeen artean: gizonei eta emakumeei emandako 

tratuan inpartzialtasuna. Tratuan gertatzen den berdintasuna edo tratu ezberdina izan 

daiteke, baina baliokidetzat hartu ohi da eskubideei, onurei, betebeharrei eta aukerei 

dagokienez. 

 
- Berdintasun Plana: enpresetako berdintasun-planak egoeraren inguruko 

diagnostikoa egin ostean hartutako neurrien multzo ordenatua da. Horren helburua 

enpresan gizon eta emakumeen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzea eta 

sexuak eragindako diskriminazioa desagerraraztea da. Berdintasun-planek finkatuko 

dituzte lortu beharreko berdintasun-helburuak, horiek lortzeko abian jarri beharreko 
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estrategiak eta jardunbideak, eta zehaztutako helburuen jarraipena eta ebaluazioa egin 

ahal izateko sistema eragingarrien ezarpena. 

 

- Tratu-berdintasunaren printzipioa gizon eta emakumeen artean: sexuaren 

ondoriozko diskriminaziorik (zuzenekoa edo zeharkakoa) ez izatea biltzen du eta, 

bereziki, amatasunetik, familiako betebeharrak onartzetik eta egoera zibiletik 

eratorritakorik.  

 

3.- DIAGNOSTIKORA EGINDAKO HURBILKETA: 

Jarraian, labur-labur, 2014ko abenduaren 31n Beasaingo CAFen egindako gizon eta 

emakumeen arteko aukera-berdintasunaren inguruko egoeraren diagnostikoko alderdi 

kuantitatibo eta kualitatiboen azterketatik eratorritako adierazlerik aipagarrienak azaldu 

ditugu: 

- Enpresako ezaugarri orokorrei dagokienez, aipagarria da plantilla batez ere 

gizonez osatuta dagoela; hain zuzen ere, 2014ko abenduaren 31n, Beasaingo 

CAFeko langiletatik gehienak gizonak ziren, 2078 gizon eta 284 emakume, hau 

da, langile guztien % 88. Garrantzitsua da aipatzea emakumeak enpresan 

beranduago sartu direla eta LHko ziklo industrialetan emakumezkoen presentzia 

oso txikia dela gizonekin alderatuta, batez ere, laneskua langile guztien % 62koa 

dela kontuan hartuta, eta bertan emakumeak % 4 besterik ez dira. Egiturari 

dagokionez, egoera honelakoa da: % 25 emakumeak, eta % 75 gizonak. 

- CAFeko kontratazioari dagokionez, Diagnostikoaren datuetan ikus daitekeen 

moduan, 2014an plantillaren % 98,3 finkoa da. Emakumeen aldi baterakotasuna 

handiagoa da, % 5ekoa, eta gizonena, berriz, % 1ekoa. Langileak finko egiteko 

garaian erabilitako irizpidea enpresan duten antzinatasuna izaten da, beraz, CAF 

sexuaren arabera bereizketarik ahalbidetzen ez duen irizpidea erabiltzen ari da. 

- CAFeko plantillak batez beste 40,79 urteko adina du. Adin-tarteetan arreta jarrita, 

ikusiko dugu adin baxueneko tartean, 21-35 urte, emakumeak guztizkoaren % 52 

direla. 

- Plantillaren banaketa sailen arabera aztertuta, ikus dezakegu langile teknikoak 

eta administrazioko langileak dituzten sailetan emakumeen ehunekoak altuagoak 

direla eta parekidetasunekoak edo parekidetasunetik gertukoak: Sail 

Ekonomikoa, Giza Baliabideak eta Ibilgailuen Fabrikazioa eta abar. Hala ere, 

zuzeneko laneskuarekin zuzenean lotutako Dibisioetan daude emakumezko 

gutxien: Mantentze-lanetako zerbitzua, 3. Dibisioa, 4. Dibisioa eta Errodajeen 

Negozio Unitatea. 
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- Sailen/Dibisioen antolaketa mailako banaketari dagokionez, enpresaren 

ikuspegia adierazitakoaren berbera da: emakumeen ehuneko handiagoak 

lanpostu teknikoetan eta administraziokoetan, eta baxuagoak, tarteko 

arduradunetan eta eta langileetan. 

 
Enpresa Hitzarmena: 

- Islatuta geratu den moduan, Enpresa aukera-berdintasunaren eta laneko 

bizitza eta familiakoa bateratzearen arloan lanean ari da, norabide horretan 

urrats garrantzitsuak emanez.  2012-2013 Enpresa Itunari eta 2014-2015 

Enpresa Hitzarmenari dagozkion azken 3 urteetan, emakumeak % 12 sartu dira 

laneskuan eta % 40 egituran, hau da, enpresan sartutakoen % 36 emakumeak 

izan dira, eta hala, Enpresa Itunean ezarritakoa bete da.  

- Soldata-politikari dagokionez, ordainsariak Enpresa Ituneko tauletan markatuta 

daude kategoria bakoitzerako, beraz, ez du lekurik sexuaren araberako 

bereizketak. 

- Azkenik, Enpresako egutegiari eta lanaldiari erreferentzia egiten zaio, ez 

bereizkeria eragin dezakeen tresna gisa, baizik eta laneko eta familiako bizitza 

bateratzeko tresna gisa, eta arlo horretan ari da funtzionatzen. 

 
Promozioa: 

- Langile eta enplegatuentzako promozio-sistema Enpresaren eta langileen 

ordezkaritzaren artean adostu zen eta batzarrean onartu zuten langile guztiek, 

beraz, ondoriozta daiteke baliozko sistema dela eta ez duela sexuaren araberako 

bereizkeria-indiziorik jasotzen. 

- Letrara eta tarteko arduradunen postuetara egindako promozioetan ez dago 

promozio automatikorik, eta gaur egun, ia ez dago emakumerik, emakumeak 

enpresan berandu sartu zirelako eta, hasiera batean, kategoria horietara iristea 

urtetako ibilbidea izaten delako, beste gaitasun batzuez gain. 

 
Jakinarazpena:  

- Diagnostikoan emandako informazioan egiazta daiteke enpresak urratsak eman 

dituela arlo horretan, enplegu-iragarkiak, bai barnekoak, bai kanpokoak, 

berdintasunezko hizkuntzara egokituz, baita Enpresa Hitzarmena, Urteko 

Memoria eta Sorospen Kutxako liburua ere, hala, 2014-2015 Enpresa 

Hitzarmenean hartutako konpromisoa errespetatuz. 

- Komunikazioaren arloan, langileek enpresako berdintasunaren inguruko oharrak 

eta ekarpenak egin ahal izateko posta-kontua sortu da. CAFeko Atariaren bidez 
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Berdintasunezko Komunikazioaren Eskuliburua eta laburpen-triptikoa ere banatu 

dira. Era berean, barne- eta kanpo-komunikazioan erabilitako hizkuntza berrikusi 

da, berdintasunezko irizpideak betez.  

 

Aukeraketa: 

- Aukeraketa-prozesuei dagokienez, bai errekrutatze-prozeduretan, bai 

aukeraketa-prozesuetan, bereizkeriazkoak ez diren irizpideak mantentzen direla 

ondoriozta daiteke. Lehenik eta behin errekrutatzea irekita egiten da eta pertsona 

guztiei zabaltzeko arreta izaten da, sexua aintzat hartu gabe. Bigarrenik, 

aukeraketarako eskakizunak objektiboak dira, edozein bereizkeria-egoera izatea 

eragotziz. Eta azkenik, nabarmendu behar da aukeraketa-prozesuko 

elkarrizketaren fasean, gaitasun teknikoei, gaitasun generikoei eta pertsonarekin 

lotutako egoerei egiten zaiela erreferentzia, kontuan izan gabe lanpostuarekin 

lotu gabeko egoerak.  

 
Prestakuntza: 

- Beasaingo CAFeko prestakuntza 2 urteko indarraldia duen Prestakuntza Planean 

jasota dago 2015-2016.  Prestakuntzak, diagnostikoan jasota dagoen moduan, 

Sailek ezarritako helburu batzuk lortzeko egiten dira, irizpide tekniko eta 

objektiboen bidez. Hala, prestakuntzan sexuaren araberako bereizkeriazko 

irizpiderik ez dagoela esan dezakegu. 

- Emandako ikastaroen informazioari dagokionez eskainitako datuak oinarrizkoak 

dira, baina egiazta dezakegu enpresaren errealitatearen oso antzekoak direla 

egiturari eta zuzeneko laneskuari dagokionez. 

 
Lan-arriskuak eta laneko osasuna: 

- Haurdun edo edoskitze-aldian dauden edo muga psikofisikoak dituzten langile 

sentsibleei buruzko neurriei dagokienez, CAF Beasainen pertsona horiek 

egokitzeko jarduera-prozedura bat dago, beraz, atal hori Laneko Osasun eta 

Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloko enpresaren politikan jasota dago. 

- Azpiegiturei dagokienez, kasu gehienetan, enpresa egokituta dago erabil 

daitezkeen zerbitzu gehienetan gizonek nahiz emakumeek erabil ditzaten.  

- Laneko arropari dagokionez, gaur egun indarrean den laneko arroparen esleipen, 

ordezkatze, mantentze eta garbitzeko sistemaren bidez, pertsona bakoitzaren 

gorputzeko baldintzetara egokitzen da. 
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Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiek eragindako jazarpenaren prebentzioa: 

- Sexu-jazarpenaren eta sexu-arrazoiek eragindako jazarpenaren prebentzioari 

dagokion puntuan aipatu den moduan, Enpresak jarduera-protokolo bat du kasu 

horietarako: Hala ere, gaur egun, halako egoeraren batean sar daitekeen kasurik 

gertatu izanaren jakinarazpenik ez du enpresak. 

 

4.- BERDINTASUN PLANAREN HELBURU OROKORRAK: 

Berdintasun Plan honen helburua enpresan gizon eta emakumeen arteko tratu- eta 

aukera-berdintasuna lortzea eta sexuak eragindako diskriminazioa ekiditea da. 

Horretarako, Berdintasuneko Plan honek Berdintasun Batzordeak (Enpresako eta 

Enpresa Batzordeko ordezkariek osatzen dute) adostutako neurri eta ekintza batzuk 

biltzen ditu. Planaren helburu nagusiak hauek dira: 

 

1- Berdintasun-printzipioa babestea eta aplikazio eragingarria bultzatzea lan 

arloan emakume eta gizonen artean. 

2- Maila guztietan diru-sarreren eta garapen profesionalaren aukera berdinak 

bermatzea. 

3- Emakumeei lan-mundurako sarbidea erraztea, baita harremanean berdintasun-

printzipioaren aplikazio eraginkorra, eta gizonen eta emakumeen arteko lanaren 

baldintzetan diskriminaziorik eza lortzeko ere. 

4- Gizonek eta emakumeek enpresako prestakuntzako ikastaroetara sarbidea 

berdintasun osoz izango dutela bermatzea. 

5- Berdintasunezko hizkeraren erabilera bultzatzea (ahozkoa zein bisuala).  

6- Laneko eta familiako bizitza bateratzea ahalbidetuko duten erregulazioko 

neurriak ezartzeko lanean aurrera egitea. 

7- Sexu-jazarpeneko eta sexuak eragindako laneko diskriminazioko kasuak 

prebenitzea eta, dagokionean, konpontzea prestatutako jarduera-protokoloaren 

bidez. 

8- Indarrean dagoen legeria eta Enpresako Zuzendaritzaren eta Enpresa 

Batzordearen artean berdintasun eta bateratze arloan adostu daitezkeen 

konpromisoak betetzea.  

 

5.- APLIKAZIO EREMUA:  

5.1.- Aplikazio-eremua: 

Berdintasuneko Plan hau Beasaingo CAFeko laneko zentrora atxikita dauden 

langileentzat aplikagarria izango da. 
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5.2.- Denbora mailako eremua: 

Berdintasun Plan honek 3 urteko indarraldia izango du: 2015-2017. Lehen urtetik 

hasita eta urtero, Enpresak abenduaren 31ko egoeraren inguruko txostena prestatuko 

du, erdietsitako aurrerapenak kontuan hartuta. 

Ezarritako indarraldian, egingo den jarraipenaren eta ebaluazioaren arabera, 

Berdintasun Plan hori aldatu egin ahal izango da aldeen arteko akordioa balego. 

 

6.- JARDUERA EREMUAK 

6.1.- Hautaketa 

Helburuak: 

 Uneoro, enpleguko sarbidean tratu- eta aukera-berdintasuneko printzipioa 

bermatzea. Horrekin lotuta, azken enpresa-hitzarmenetan bildutakoa oinarritzat 

hartuta, emakumezkoen enplegura sarbidea izatea errazteko asmoa berretsi nahi 

da. 

 Lan-eskaintzek postuaren ezaugarri objektiboak eta haren eskakizunak bilduko 

dituzte, lanpostu bakoitzaren inguruko informazio zehatzarekin. Horretarako, 

hizkera inklusiboa erabiltzen saiatu beharko dute. 

 Produkzioari lotutako lanpostuen inguruko ikasketak egiten dituzten emakumeen 

kopurua aztertuko da, eta lortutako emaitzen arabera, ikasketa mota horietara 

emakumeak sar daitezen sustatzeko kanpainaren bat egiteko beharra baloratuko 

da. 

 Tradizioz gizonek hartutako lanpostuetan aukeraketa- eta promozio-prozesuetan 

emakumezko hautagaitzak aurkeztea sustatuko da, eta alderantziz, pixkanaka 

sexuaren araberako banaka orekatu ahal izateko. 

 Hautaketa-prozesuak aurretik zehaztutako gaitasun pertsonalak eta profesionalak 

kontuan hartuta egingo dira, eduki diskriminatzaile edo sexistarik gabe.  

 Lan-merkatuan prestatutako emakumeen %aren eta plantillan lanean ari diren 

emakumeen %aren artean desoreka ikusitako kategorietan gizonen eta 

emakumeen presentzia orekatzea sustatuko da.   

 Urte bakoitzaren amaieran, Berdintasun Batzordeak (Enpresa Batzordeko bi 

pertsonak eta Enpresako beste batek ordezkatuta) urte hartan kontratatutako 

emakumeren batekin bilera egiteko aukera izango du hautaketa-prozesuaren 

inguruko iritzia ezagutzeko Aukera Berdintasunari dagokionez. 

 Enpresak prestakuntza emango die modu espezifikoan aukera-berdintasunaren 

arloan Giza Baliabideetako Saileko aukeraketa-arloko langileei eta Berdintasun 
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Batzordeko kideei. Era berean, eta ekintza horren baitan, hautaketa-prozesuak 

berrikusiko dituzte aukera-berdintasuna kontuan hartuta. 

 Printzipio hori betetzeko, kontratazioak pertsona bakoitzak lanpostu horrekin lotuta 

duen gaitasunaren eta egokitzapenaren arabera egingo dira emakumeen eta 

gizonen arteko tratu-berdintasuna kontuan izanda. 

 

6.2.-. Prestakuntza: 

Helburuak: 

 Taldeen kudeaketa tratu- eta aukera-berdintasuneko eta ez-bereizkeriazko 

printzipioetan trebatutako pertsonek egitea bermatuko da. 

 Plantilla sentsibilizatuko da, laneko harremanen testuinguruan berdintasuneko 

kultura egonkor eta fidagarria ekarriko duen kudeaketarako metodo eta jarrera 

sustatuta.  

 Prestakuntzarako sarbidea eta enpresan emandako prestakuntza-ikastaroetako 

diskriminaziorik eza bermatuko dira. 

 Prestakuntzako ikastaroak jasotzeko irizpideak teknikoak eta objektiboak izango 

dira; ezingo dute inor baztertu sexua dela eta, eta ez dute irizpide 

diskriminatzailerik izango.  

 Seme-alabak edo senideak zaintzeagatik eszedentziak dituzten langileei 

prestakuntzako ikastaroen komunikazioa emango zaiela bermatu beharko da. 

Pertsona horiei beren sailari, sekzioari edo arloari buruzko ikastaroak daudela 

jakinarazi beharko zaie. 

 Langileek prestakuntza-ikastaroetan duten partaidetzaren inguruko jarraipena 

egingo dute eskainitako prestakuntza-orduen ehuneko bananduak lortu eta, horien 

bidez, emakumezkoen eta gizonezkoen prestakuntza-prozesuetako partaidetza 

maila baloratu ahal izateko. 

 Berdintasun arloko prestakuntza emango zaie saileko edo arloko arduradunei eta, 

horren arabera, programa Berdintasun Batzordean adostuko da. 

 

6.3.-. Promozioa:  

Helburuak: 

 Langileen eta enplegatuen kolektiboaren (Enpresa Batzordearekin adostutako 

sistemaren bidez egingo da) eta tituludunen kolektiboaren promozio profesionala 

pertsonen merezimenduak eta gaitasuna kontuan hartuta egingo da eta sexuaren 

araberako diskriminaziorik ez egitea bermatu beharko da. Hala, emakumeen eta 

gizonen garapen profesionalean tratu- eta aukera-berdintasuna bermatuko da.  
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 Promozioaren sistemaren jarraipena egingo da langileen eta enplegatuen 

kolektiborako. 

 Lanaldi-murrizketa edo familiako bateratzea erraztea helburu duen beste neurriren 

bat duten pertsonen kasuan, kausa horrek eragindako diskriminaziorik ez gertatzea 

bermatuko da. 

 

6.4.- Komunikazioa: 

Helburuak: 

 Berdintasun Plana bultzatuko da barneko komunikabide ugarien bidez (Intranet, 

iragarki-oholak eta abar). 

 Hizkera ez-sexista erabiltzea bultzatuko da, eta gizon eta emakumeen arteko 

berdintasuna errespetatuko eta bultzatuko duen barneko zein kanpoko 

komunikazioa ahalbidetuko da. Helburu horrekin, Berdintasunezko Komunikazio 

Eskuliburua hedatuko dute Enpresa osoan erabiltzeko jarraibide bihur dadin.« 

 Idatzizko zein ahozko komunikazioan gizonak eta emakumeak ordezka daitezen 

lan egingo dute. Horretarako, irudi estereotipaturik ez duen komunikazioa garatu 

beharko da. Horrekin lotuta, kutsu sexista duten irudiak debekatuta egongo dira. 

 Lehendik dagoen barneko eta kanpoko komunikazioan genero mailako hizkeraren 

inguruko berrikusketa egin beharko da (lan-eskaintzak, komunikaziorako bideak, 

Intranet, webgune korporatiboa, memoria eta abar) puntu honetan aipatutako 

alderdiak zuzendu ahal izateko. 

 Posta elektronikoko kontu bat konfiguratuko dute gizon eta emakumeen arteko 

aukera-berdintasunarekin lotuta langileek egin nahi dituzten ekarpenak jaso ahal 

izateko. 

6.5.- Laneko eta familiako bizitza bateratzea: 

Helburuak: 

 Ahal den neurrian, laneko ingurune eta baldintza mesedegarriak sortzeko 

konpromisoarekin lan egingo dugu lana eta familiako bizitza bateratzea erraztuz, 

laneko erantzukizunetan eraginik izan gabe. 

 Langileen artean aplikatzen diren bateratze-neurrien inguruko jarraipena egingo da 

sexuaren arabera banakatuta. 

 Emaitzetara eta denbora aprobetxatzera bideratutako kulturan aurrera egingo dugu 

(minutu bakoitza garrantzitsua da), erakundeko pertsonei tresna erabilgarri eta 

errazak eskainiz, denbora hobeto aprobetxatzeko eta norbere produktibitatea 

hobetzeko, eta horrek laneko eta familiako bizitza bateratzeari dagokionez 

hobekuntzak ekarriko ditu. 
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6.6.- Laneko arriskuen prebentzioa eta laneko osasuna: 

Helburuak: 

 Berdintasuneko eta generoaren ikuspegia aintzat hartuta, laneko arriskuen 

prebentzio-politika landu beharko da langileen beharretara egokituta. 

 Egungo laneko arropa aztertuko da eta emakumeen fisionomiara egokitzeko lan 

egingo da. 

 Haurdun edo edoskitzaroan dauden langileen segurtasuna eta osasuna bermatu 

ahal izateko, lanpostua edo laneko baldintzak egokitzen jarraituko da aurretik 

Enpresako Medikuntzari jakinarazita eta hark esku hartuta.  

 

6.7.- Sexu-jazarpena eta sexuaren ondorioz jasandako jazarpena: 

Helburuak: 

 Sexu-jazarpeneko edo sexuaren ondorioz jasandako jazarpeneko kasuetarako 

jarduera-protokoloa hedatzeko helburuak bere horretan jarraituko du. 

 Detektatutako kasuen jarraipena egitea. 

 Laneko zentroetan izaera homofoboko jazarpenaren eta bereizkeriaren kontrako 

protokoloa egiteko lan egingo da.  

 

I. eranskinean, sexu-jazarpenaren eta sexuaren ondorioz jasandako jazarpenaren 

prebentziorako jarduera-protokoloa  eta -prozedura azaltzen dira. 
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7.- EKINTZAK   

JARDUERA ESPARRUA: AUKERAKETA 

Helburua: hautaketa-prozesuen bidez enplegura sarbidea izateko garaian emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuneko 

printzipioak errespetatuko direla bermatzea. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA EGOERA 

1.1 Barne-aukeraketako prozesuetan, gaitasun eta meritu 

berdinetan garatutakoetan, ordezkaritza txikiena duen sexuko 

pertsonek lehentasuna izatea. Barne-aukeraketako prozesu 

horietan emakumeek parte hartzea sustatuko da. 

Giza Baliabideak  Jarraitua   

1.2 Enplegu-eskaintzetan Berdintasunaren ageriko konpromisoa 

sartzea. 

Giza Baliabideak  Jarraitua   

1.3 Kanpoko hizketakideek (aholkularitza-etxeak, prestakuntzako 

zentroak, unibertsitateak eta abar) Enpresak onartuta duen 

berdintasun-politikaren berri badutela bermatzea. 

Giza Baliabideak  Dagokionaren 

arabera.  

 

1.4 Harrera-planetan hedatzea aukera-berdintasun arloko politika. Giza Baliabideak  Jarraitua   

1.5 Pertsonen Kudeaketa arloko taldea eguneratzea 

berdintasunarekin lotuta. 

Giza Baliabideak  Dagokionaren 

arabera.  

 

1.6 Aukera-berdintasuna errespetatuz, lanpostuen iragarkien 

argitalpena berrikustea. 

Giza Baliabideak  Hiru hilez 

behingoa 

 

1.7 Hautaketa-prozesuen inguruko aldian aldiko jarraipena egitea, 

aurkeztutako eta aukeratutako hautagaien inguruko 

informazioaren erregistroa eginez sexuen arabera bereizita. 

Berdintasun 

Batzordea eta 

Giza Baliabideak 

Urtekoa  
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1.8 Produkzio lanpostuekin lotutako ikasketak egiten dituzten 

emakume kopuruaren azterketa egitea. 

Berdintasun 

Batzordea, Giza 

Baliabideak eta 

ikastetxeak 

Urtekoa  

1.9 Emakumeen artean ikasketa horiek sustatzeko baterako 

kanpainak egitea. 

Berdintasun 

Batzordea, Giza 

Baliabideak eta 

ikastetxeak 

Dagokionean   

 

 

JARDUERA ESPARRUA: PRESTAKUNTZA. 

Helburua: prestakuntzako ikastaroetako sarbidea aukera-berdintasunean eskaintzen dela bultzatzea eta bermatzea, eta 

berdintasunean sentsibilizatzea eta trebatzea Enpresa Batzordea eta sail / arloetako arduradunak. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA EGOERA 

2.1 Prestakuntzarik jaso ez duten sail edo arloetako arduradunak 

eta tarteko arduradunak berdintasun-arloan modu espezifikoan 

trebatzea. Prestakuntza hori Prestakuntza planean jaso beharko 

litzateke. Plantilla osatzeko modu egokia aztertzea. 

Giza Baliabideak  2017  

2.2 Berdintasun Batzordeko kideak modu espezifikoan trebatzea Giza Baliabideak  2017  

2.3 Bateratzeagatiko eszedentzia-egoeran dauden langileei eman 

beharreko prestakuntza-ikastaroei buruzko komunikazioa 

bermatzen jarraitzea.  

Giza Baliabideak  Jarraitua   
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2.4 Prestakuntza-ikastaroetan pertsonek duten partaidetzaren 

jarraipena egitea sexuaren arabera bananduta. 

Giza Baliabideak  Urtekoa  

 

 

JARDUERA ESPARRUA: PROMOZIOA 

Helburua: promozioan sexuaren ondorioz jasandako diskriminaziorik eza eta objektibotasuna bermatzea. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA EGOERA 

3.1 CAFen erantzukizuneko postuak dituzten 

(Manager/kudeatzaileak) emakumeen %aren inguruko 

adierazlea lortzea eta azken 6 urteetako bilakaera aztertzea 

(datua begiratzeko dago). 

Giza Baliabideak  2017  

3.2 Langile eta enplegatuen promozio-sistemaren jarraipena. Berdintasun 

Batzordea 

2017  
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JARDUERA ESPARRUA: KOMUNIKAZIOA 

Helburua: gizon eta emakumeen berdintasuna errespetatu eta bultzatuko duen berdintasuneko komunikazioa lortzea, roletan 

irudi estereotipaturik ez duen komunikazioa garatuta. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA EGOERA 

4.1 Sentsibilizazio-kanpainak egitea: Enpresaren informazio-

pantailetan aukera-berdintasunaren aldeko mezuak dituen 

kanpaina, bertako protagonistak plantillako kideak izanik, 

eragin handiagoa lortzeko.  

Giza Baliabideak  2017  

4.2 Pantailen eta Atariaren bidez Beasaingo CAFeko III. Berdintasun 

Plana zabaltzea. 

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

 Urtean behin  

4.3 Instalazio guztietan kutsu sexista duten edo sexu-eduki 

esplizitua duten irudiak jartzeko debekua berrikustea.  

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

Urtekoa  

4.4 Enpresako barneko eta kanpoko komunikazioan erabiltzen den 

hizkera berrikustea. 

Giza Baliabideak  Urtekoa  

4.5 Enpresak argitaratzen dituen euskarri grafikoetan produkzio-

postuei lotutako emakumeen presentzia neurri handiagoan 

zabaltzea. 

Giza Baliabideak  Jarraitua   

4.6 CAFeko Atariko hasierako webgunea eguneratzea, Berdintasun 

Planeko dokumentaziora zuzeneko sarbidea izateko. 

Giza Baliabideak  Jarraitua   
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JARDUERA ESPARRUA: LANEKO ETA FAMILIAKO BIZITZA BATERATZEA 

Helburua: langileen arteko aukera-berdintasuna bultzatzea laneko eta familiako bizitza bateratzea erraztuz. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA EGOERA 

5.1 Berdintasunari eta bateratzeari buruzko inkesta egitea plantilla 

ordezkatzen duen segmentu bati kolektibo bakoitza oinarritzat 

hartuta (eskulana, enplegatuak eta tituludunak). 

Giza Baliabideak   2017ko azaroa  

5.2 Berdintasun arloko legegintzako aldaketetara egokitzea eta 

berdintasun gaiarekin lotuta Enpresaren eta Enpresa 

Batzordearen artean ezar daitezkeen akordioak txertatzea. 

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

Hiru hilez 

behingoa 

 

5.3 Bateratze-neurriak (lanaldi-murrizketen, eszedentzien, 

berreskuratu beharreko baimen jakinen, ordutegi mailako 

malgutasunaren, borondatezko erreleboen eta abarren bidez) 

hartu eta/edo eskatu dituzten langileen aldian aldiko jarraipena 

egitea sexuaren arabera bananduta.  

Giza Baliabideak  Urtekoa  
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JARDUERA ESPARRUA: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA LANEKO OSASUNA 

Helburua: berdintasuneko eta generoaren ikuspegia aintzat hartuta, laneko arriskuen prebentzio-politikan txertatzea, langileen 

beharrak kontuan hartuta. 

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA Egoera 

6.1 Haurdunaldiko eta edoskitzaroko egoera jakinetan dauden 

langileen laneko egokitzapena egin ahal izateko jarduera-

prozedura aplikatzen jarraitzea. 

Giza Baliabideak 

eta Klinika 

Berehalakoa  

 

6.2 Emakumezkoen artean laneko arropari buruzko inkesta egiteko 

beharra baloratzea, haien fisionomiara hobeto egokitzeko. 

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

2017  

6.3 Gizonezkoen komunetik kanpo “ur-iturriak” jartzeko beharra 

baloratzea (4.Dibisioa-5. Nabea).  

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

2017  

6.4 Ez dauden lekuetan, emakumeen komunak sortzea (Egituretan 

eta Mekanikoan, emakumeek aldageletaraino igo behar dute 

komuna erabiltzeko).  

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

2017  
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JARDUERA ESPARRUA: SEXU JAZARPENA ETA SEXUAREN ONDORIOZ JASANDAKO JAZARPENA 

Helburua: sexu-jazarpena eta sexuak eragindako laneko diskriminazioa prebenitzea  

KOD. EKINTZA PLANAK ARDURADUNA EPEA Egoera 

7.1 Salatutako jazarpeneko kasuen inguruko urteko txostena 

prestatzea. 

Giza Baliabideak  Urtekoa  

7.2 Laneko zentroetan izaera homofoboko jazarpenaren eta 

bereizkeriaren kontrako protokoloa egitea.   

Giza Baliabideak 

eta Berdintasun 

Batzordea 

2017  
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8.- PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

8.1.- Berdintasun Planaren ebaluazioa eta jarraipena: 

Berdintasun Batzordea arduratuko da Berdintasun Planaren jarraipena eta 

ebaluazioa egiteaz eta Enpresa Batzordeko eta Enpresako Zuzendaritzako 

ordezkariek osatuko dute. 

 

8.2.- Berdintasun Batzordearen funtzioak 

Hauek izango dira Berdintasun Batzordearen funtzioak: 

 Berdintasun Planean aurrez ikusitako ekintzen jarraipena eta ebaluazioa 

egitea. 

 Zehaztutako helburuak betetzeko aurrera egiteko neurriak proposatzea. 

 Enpresak prestatutako urteko txostena berrikustea eta onartzea. Bertan 

zehaztuko da finkatutako helburuen betetze maila. 

 

8.3.- Berdintasun Batzordearen funtzionamendua 

Berdintasun Batzordea hiru hilean behin bilduko da (ohiko bileran). Gainera, 

landu beharreko puntuak zein diren aurretik jakinarazita, edozein alderdik bere 

kabuz egin ditzake ezohiko bileretarako deialdiak. 

Berdintasun Plana argitaratu ondoren, bilera guztiek idatziz jasota geratu beharko 

dute dagokion aktaren bidez. Akta horietan, bileran landutako edukiak bildu 

beharko dira. 

 

8.4.- Berdintasun Planaren hedapena eta hari buruzko informazioa. 

Berdintasun Plana abian jartzean, horren berri eman beharko da ohiko bideen 

bidez, langileek horren inguruko informazioa izan dezaten. 

Beasaingo CAFeko gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasunari buruzko 

egoeraren diagnostikoa langileentzat eskuragarri dago. Horretarako, Berdintasun 

Batzordearen bidez eskatu beharko dute. 

Enpresako ordezkaritzak bermatu beharko du diagnostikoa Zuzendaritzaren, 

sailetako arduradunen eta arloetako arduradunen artean hedatu dela.  

 

 



 

SEXU-JAZARPEN EDO SEXU-
ARRAZOIENGATIKO JAZARPEN 

KASUETARAKO JARDUERA 
PROTOKOLOA 

 

 
Data 

 

 Or.1/5 

 

 
  

 

1- ZUZENDARITZAREN ADIERAZPENA. 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA enpresako Zuzendaritzak 

bere gain hartuko du edozein sexu-jazarpen edo sexuaren ondorioz jasandako beste 

edozein jazarpen prebenitzeko, hautemateko, konpontzeko eta zigortzeko konpromisoa. 

Langile guztien tratu- eta aukera-berdintasuna, duintasuna eta segurtasuna bermatzeko 

ezinbesteko baldintza izango da. Hori kontuan hartuta, printzipio hauek aitortzen ditu: 

- Ez da onartuko sexu-jazarpenik edo sexuaren ondoriozko jazarpenik. 

- Pertsonekiko errespetua eta bidezko tratua bermatuko dira. Era berean, 

lanpostuko kalifikazioaren eta funtzioen araberako laneko baldintzak hobetzea 

bermatuko da. 

- Pertsona guztien arteko aukera-berdintasuna eta ekitatea bermatuko dira, 

sexuaren araberako bereizkeriarik egin gabe. 

- Sexu-jazarpeneko edo sexuaren ondorioz jasandako jazarpeneko salaketak 

izanez gero, jarduteko prozedura finkatuko da. Horrekin lotuta, gertakarien 

ikerketen objektibotasuna eta zehaztasuna, eta landutako gaien eta horietan 

esku hartu duten pertsonen intimitate- eta isilekotasun-eskubidea babestu ahal 

izateko beharrezko bermeak finkatuko dira. 

 

2- APLIKAZIO EREMUA 

Protokoloak Beasaingo, Irungo eta Madrilgo zentroetako CAFeko langile guztiei eragingo 

die. 

 
3- HELBURUA 

Dokumentu honen helburua sexu-jazarpeneko eta sexuaren ondorioz gertatzen diren 

jazarpeneko egoerak zehaztea eta, horiek gertatuz gero, enpresako langileek nola jardun 

behar duten jakin dezaten prozedurak finkatzea da.  

 
4- DEFINIZIOAK 

 
A- SEXU JAZARPENA: 

Protokoloaren helburuetarako, sexu jazarpena izango da Gizon eta Emakumeen arteko 

Benetako Berdintasuna lortzea helburu duen 3/2007 Lege Organikoko 7.1 artikuluak 

bildutakoa:   



 

SEXU-JAZARPEN EDO SEXU-
ARRAZOIENGATIKO JAZARPEN 

KASUETARAKO JARDUERA 
PROTOKOLOA 

 

 
Data 

 

 Or.2/5 

 

 
  

 

 

 

“Zigor Kodean ezarritakoari kalterik eragin gabe, Lege honen helburuetarako, sexu-

jazarpena izango da pertsona baten duintasunari eraso egitea helburu duen edo erasoa 

sortzen duen sexu izaerako edozein portaera (hitzezkoa edo fisikoa), eta batez ere 

ingurune beldurgarrian, iraingarrian edo umiliagarrian gertatzen bada”. 

 

B- SEXUAREN ONDORIOZ JASANDAKO JAZARPENA: 

Protokolo honen helburuetarako, sexuaren ondorioz jasandako jazarpena izango da 

Gizon eta Emakumeen arteko Benetako Berdintasuna lortzea helburu duen 3/2007 Lege 

Organikoko 7.2 artikuluak bildutakoa: 

 

“Pertsona baten sexuaren arabera egindako edozein portaera, hark haren duintasunari 

eraso egitea eta ingurune beldurgarria, iraingarria edo umiliagarria sortzea helburu badu 

edo eragin hori badu". 

 
5- PROZEDURAK 

Sexu-jazarpenaren edo sexuaren ondorioz jasandako jazarpenaren biktima dela uste 

duen pertsonak bete beharreko bi prozedura daude ezarrita (informala eta formala).  

Ezarritako prozedurek, kasu guztietan, printzipio hauek bete beharko dituzte: 

- Salatzailearen intimitatearen babesa eta isilpekotasuna. 

- Presazko ebazpen-prozedura. 

- Salatutako gertaeren ikerketa zehatza. 

- Sexu-jazarpeneko edo sexuaren ondorioz jasandako jazarpeneko portaera 

frogatutzat emandako pertsonaren edo pertsonen aurkako neurri egokiak 

hartzea; gauza bera gertatuko da salaketa faltsuak asmo txarrez egin dituzten 

pertsonen kasuan. 

 

Sexu-jazarpeneko edo sexuaren ondorioz jasandako jazarpeneko ustezko egoerak 

argitzeko bi ebazte-prozedura finkatuko dira. 

 5.1.- PROZEDURA INFORMALA 

Prozedura hori laneko inguruneak eragina jasan duen jazarpeneko ustezko kasuetarako 

erabiliko da, laneko giroa iraingarria, umiliagarria, beldurgarria eta aurkakoa sortzen 

denean. 



 

SEXU-JAZARPEN EDO SEXU-
ARRAZOIENGATIKO JAZARPEN 

KASUETARAKO JARDUERA 
PROTOKOLOA 

 

 
Data 

 

 Or.3/5 

 

 
  

 

Lehenik eta behin, prozedura informalari jarraitzeko aukera sortuko da. Kasu horretan, 

helburua alderdien arteko harreman zuzenaren edo bitartekari baten bidez egoera 

konpontzea izango da. Prozedura informal hori salatzaileak beharrezkotzat jotzen badu 

egin ahal izango da. 

Salaketa Laneko Harremanetarako ardurardunaren aurrean edo, dagokionean, Laneko 

Harremanen saileko pertsona baten aurrean egin beharko du salatzaileak zuzenean, 

sindikatuko ordezkariaren bidez edo egoeraren berri izan duen beste edozein pertsonaren 

bidez. 

Salaketa jaso ostean, Laneko Harremanetarako arduradunak edo, dagokionean, Laneko 

Harremanen saileko pertsona batek, bere funtzioen baitan, esku hartu duten pertsonek 

emandako informazioa bildu ahal izango du. Informazioa aztertu ostean, gomendioak 

egin beharko dira eta gomendio horiek ahalik eta adostasunik handiena lortu beharko 

dute, eta era berean, guztiek gomendio horiek kontuan har ditzaten saiatu beharko du. 

Gomendio horiek ahoz edo idatziz egin ahal izango ditu auzian sartutako alderdiren 

batek hala eskatuko balu.  

Laneko Harremanetarako arduradunak edo, dagokionean, Laneko Harremanen arloko 

pertsona batek jaso beharko du egindako ekintzen idatzizko erregistroa eta hura 

arduratuko da erregistroa gordetzeaz eta zaintzeaz. Datu orokorrak soilik eman ahal 

izango ditu sindikatuen ordezkaritzak hala eskatuz gero eta kasu bakoitzak eskatzen 

duen diskrezio maila egokia izan beharko da. 

5.2.- PROZEDURA FORMALA 

Zuzeneko jazarpena gertatu den kasuetan edo prozedura informala egiten saiatu 

direnean (arrakastarik gabe), bide formalaren bidezko prozedura jarriko da abian.  

Prozedura Laneko Harremanetarako arduradunaren aurrean edo, dagokionean, Laneko 

Harremanen saileko pertsona baten aurrean salaketa aurkeztuta hasiko da. Salaketa 

hori salatzaileak zuzenean, sindikatuko ordezkariaren bidez edo egoeraren berri izan 

duen beste edozein pertsonaren bidez jarri beharko da.  

Salaketa idatziz egin beharko da eta salatzailearen identifikazioa eta sinadura bildu 

beharko ditu. Era berean, salaketaren helburuetarako zehaztutako gertaeren zerrenda 

jarri beharko da ahalik eta modu argi eta zehatzenean.  Egokitzat jotako froga-

bitartekoak proposatu ahal izango dira.  
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Laneko Harremanetarako arduradunak edo, dagokionean, Laneko Harremanetako 

pertsona batek, salaketa jaso bezain laster egokitzat jotako kautelazko neurriak 

aukeratu ahal izango ditu (postu-aldaketak, galarazpenak eta abar). 

Salaketaren ondorioz, berehala informazio-espedientea irekiko da; espedientearen 

helburua salatutako gertaerak ikertzea eta salatutako gertaera horien egiatasuna 

argitzeko beharrezko diligentzia edo izapide guztiak abian jartzea da.  

Salaketa modu formalean jaso eta hurrengo 5 laneguneko epean, Laneko 

Harremanetarako arduradunak edo, dagokionean, Laneko Harremanetako pertsona 

batek salatutako gertaerak ikertzera bideratutako espedientea irekiko du. Era berean, 

salatutako pertsonari berehala jakinaraziko dio salaketaren izaeraren eta edukiaren 

inguruko informazioa eta hari erantzuteko 3 laneguneko epea emango dio. 

Prozedura osoan, erabateko isilpekotasuna mantendu beharko da eta barneko ikerketa 

guztiak salaketa aurkeztu duten pertsonen, jazarpen-egoera horren ustezko biktimaren 

eta salatutako pertsonaren intimitaterako eskubidea errespetatuta egin beharko dira. 

Era berean, salatutako pertsonak errugabetasun-presuntziorako eskubidea izango du.  

Prozedura garaian, ustezko biktimak zein salatutakoak sindikatuetako ordezkari baten 

edo enpresako langilea den konfiantzazko pertsona baten laguntza jaso ahalko du. 

Salaketa aurkeztu eta 30 egun naturaleko gehieneko epean, Laneko Harremanetarako 

arduradunak edo, dagokionean, Laneko Harremanetako saileko pertsonak espedientea 

ebatzi beharko du eta, horrekin lotuta, proposamen hauek egin beharko ditu: artxibatzea 

frogak ez direlako eztabaidaezinak, edo eztabaidaezinak balira, dagozkion diziplinako 

zigorrak ezartzea aplikagarria den diziplina-prozeduraren arabera. 

Zigorra edo artxibatzea idatziz jakinarazi beharko zaie prozesuan zuzenean esku hartu 

duten alderdi guztiei. Dena den, kasu guztietan isilpekotasuneko eta isiltasun 

profesionaleko betebeharrak errespetatu beharko dira. 

Era berean, bere garaian adostutako kautelazko neurriak mantentzea edo egokitzat 

jotako neurri berriak hartzea erabaki ahal izango da. 

Kaleratzea eragingo ez duen zigorra jasotzen duen espedientearen ebazpena onartuz 

gero, erasotzaileak eta biktimak laneko giro berean ez egon behar izateko beharrezko 

neurriak hartu beharko dira. Horrekin lotuta, erasoa jasan duen pertsonak bere 

lanpostuan jarraitzeko edo zentroaren edo lanpostuaren aldaketa eskatzeko aukera 

izango du. Ahal den neurrian, eskaera horri irtenbidea ematen saiatu beharko dute. 
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Laneko Harremanetarako arduradunak edo, dagokionean, Laneko Harremanen saileko 

pertsona batek etorkizuneko egoera gainbegiratu beharko du egokitzat jotako kontroleko 

egiaztapenen bidez, jazarpena eten dela bermatzeko. 

 

    6.- DIZIPLINAZKO NEURRIAK 

Diziplinazko neurriak Gipuzkoako Industria Siderometalurgikorako Hitzarmen 

Kolektiboko Laneko Jarreraren inguruko Kodeko VI. kapituluan bildutakoaren arabera 

aplikatu beharko dira.  

 

    7.- AZKEN XEDAPENA 

Protokolo honen edukia derrigor bete beharko da langileei ohiko bitartekoen bidez 

jakinarazi zaien unetik hasita. Era berean, edukia indarrean egongo da legeriak arau 

hauek egokitzeko betebeharra bildu edo doitzea beharrezkoa izan arte. 

 

Dokumentu honetan bildutako prozedurak ez du eragotziko legez ezarritako beste bide 

administratibo edo judizial batzuk erabiltzea (zibilak zein penalak).  

 


